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ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Εκδηλώσεις στον κόσμο και την Ελλάδα 

Σειρά εκδηλώσεων Τιμής 
και Μνήμης, που έγιναν 
την Κυριακή 27 Ιανουα-
ρίου 2013 ανά τον κόσμο, 
σηματοδότησαν την φετι-
νή Διεθνή Ημέρα Μνήμης 
των θυμάτων του Ολο-
καυτώματος. Όπως είναι 

γνωστό, το 2005, ο ΟΗΕ, με ψήφισμά του, όρισε την ημερομη-
νία-σύμβολο της απελευθέρωσης του ναζιστικού στρατοπέδου 
εξόντωσης Άουσβιτς – Μπίρκεναου, στις 27.1.1945, ως Διεθνή 
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Στο χώρο του Άουσβιτς 
συγκεντρώθηκαν και φέτος επιζώντες του Ολοκαυτώματος, 
πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες που ένωσαν τη φωνή και 
τις προσευχές τους ώστε ο κόσμος να μην ξαναζήσει φρικα-
λεότητες όπως τη γενοκτονία των Εβραίων που σχεδίασαν και 
εφάρμοσαν οι Ναζί στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων έγιναν ανά 
την Ευρώπη, όπως στη Βαρσοβία, στο Μνημείο Αγωνιστών της 
εξέγερσης του Γκέτο. Στις Βρυξέλλες, στην έδρα του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Ευ-
ρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο, και έγινε στις 22.1.13, με ομιλητή 
τον πρόεδρο του Ε.Κ. Μάρτιν Σούλτς. Στη Μόσχα η σχετική εκ-
δήλωση έγινε για πρώτη φορά στο Εβραϊκό Μουσείο και Κέντρο 
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ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ

Αναβλήθηκε το 20ό Τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων των 
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, που συγκλήθηκε στην Αθή-
να, στις 2.2.2013, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.
Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο πρόεδρος του 
ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ ανακοίνωσε την υποβληθείσα πρόταση 
για αναβολή ώστε να διεξαχθούν συνομιλίες προς συνένωση 
των δυνάμεων του Εβραϊσμού. Η πρόταση για την αναβολή ψη-
φίστηκε ομόφωνα από τους 13 τακτικούς αντιπροσώπους των 
Κοινοτήτων.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ, το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ θα ανακοι-
νώσει τη νέα ημερομηνία σύγκλησης του 20ού Τακτικού Συνε-
δρίου σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Το Συνέδριο έκλεισε με δέηση που αναπέμφθηκε από τον Ρα-
βίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ 27η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Με ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Προξενείο 
στη Νέα Υόρκη, στις 28.1.2013, ο Ελληνισμός της Αμερικής τί-
μησε την «Εθνική Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ελ-
λήνων Εβραίων Ηρώων και Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος».
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δη-
μήτριος, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, καθώς και 
προσωπικότητες από την ελληνική και ελληνοεβραϊκή κοι-
νότητα. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ιστορικός κ. Αλέξανδρος 
Κιτροέφ, ο οποίος αναφέρθηκε στη γενοκτονία των Ελλήνων 
Εβραίων και στα μηνύματα της ιστορίας του Ολοκαυτώμα-
τος στη σύγχρονη εποχή. Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με 
προβολή διαφανειών και μαρτυρίες επιζώντων οι οποίοι 
συγκίνησαν το κοινό με τη διήγηση των τραγικών εμπειριών 
τους. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την εκδήλωση παρουσίασε 
ο τηλεοπτικός σταθμός New Greek TV. Χαρακτηριστική είναι 
η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής για τους πανάρχαιους 
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών Ελλήνων 
και για τη στάση της Εκκλησίας στη διάρκεια της Γερμανικής 
Κατοχής στην Ελλάδα. Επίσης, οι δηλώσεις του προέδρου του 
Συλλόγου Αμερικανών Φίλων του ΕΜΕ κ. Σόνυ Ασσέρ, του κα-
θηγητή κ. Ασέρ Ματαθία και του ιστορικού κ. Α. Κιτροέφ για 
το φαινόμενο της ανόδου της Χ.Α. και της εξάπλωσης των 
εξτρεμιστικών ιδεολογιών. Όλοι υπογράμμισαν την ανησυχία 
για την έλλειψη παιδείας αλλά και την ελπίδα ότι ο ελληνικός 
λαός θα αντιληφθεί εγκαίρως το πού μπορεί να οδηγήσουν 
παρόμοιες ιδεολογίες.

Μήνυμα του «Ιδρύματος 
της Ημέρας του ΟΧΙ» της Ουάσιγκτον

Τιμώντας τη Μνήμη των Ελλήνων Εβραίων που αφανίστηκαν 
στο Ολοκαύτωμα, το Ίδρυμα «ΟΧΙ Day» της Ουάσιγκτον -που 
έχει ιδρυθεί από ελληνικές οργανώσεις των ΗΠΑ με σκοπό την 
προώθηση της ιστορίας της Ελλάδος και τον ηρωικό αγώνα 
κατά του Φασισμού και του Ναζισμού στον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο- εξέδωσε ένα μεστό νοημάτων Μήνυμα για την τραγική 
επέτειο της 27ης Ιανουαρίου. Στο Μήνυμα μεταξύ άλλων ανα-
φέρεται:
«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας απευθύνονται σήμερα στην 
εβραϊκή κοινότητα καθώς θυμόμαστε τα περισσότερα από έξι 
εκατομμύρια Εβραίων και άλλων θυμάτων αυτού του φοβερού 
κακού.

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 4
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Στις 10.12.2012, η Ι.Κ. Αθηνών διοργάνωσε στη Συναγωγή Ετς 
Χαγίμ, ειδική τελετή προς τιμήν της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης παρουσία του προέδρου της κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και 
μελών του Δ.Σ. της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, καθώς και εκπροσώπων 
του ΚΙΣΕ, εβραϊκών κοινοτήτων και οργανώσεων από όλη την 
Ελλάδα.
Η εκδήλωση έγινε την τρίτη ημέρα του Χανουκά και ξεκίνησε με 
το άναμμα των κεριών τη μεγάλης χανουκιγιάς στον πεζόδρομο 
της οδού Μελιδόνη.
Ακολούθησε η λειτουργία και το άναμμα των κεριών του Χανου-
κά στη Συναγωγή Ετς Χαγίμ.
Η τιμητική εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του συντονιστή της 
τελετής κ. Βίκτωρα Ελιέζερ, ο οποίος έκανε μία σύντομη παρου-
σίαση της ιστορίας της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, καθώς και ιδιαίτερη 
αναφορά στις ηγεσίες της μεταπολεμικής περιόδου, οι οποίες 
ανέλαβαν την ευθύνη της αναγέννησης της Κοινότητας, αλλά και 
την ισχυροποίηση των δεσμών με τις υπόλοιπες κοινότητες. Ο 
κ. Ελιέζερ επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Τιμούμε σήμερα το μόχθο 
όλων αυτών που έφυγαν και άφησαν πίσω τους μια μεγάλη κλη-
ρονομιά. Τιμούμε ταυτόχρονα το μόχθο όλων των εθελοντών 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης… Η καρδιά πολλών 
ομοθρήσκων μας που μένουν στην Αθήνα, ξεκίνησε να κτυπά 

στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί γεννήθηκαν, εκεί μεγάλωσαν, από 
εκεί οι ίδιοι, οι γονείς τους, τα αδέλφια τους, τα αδέλφια μας, εξο-
ρίσθηκαν και οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου, από εκεί 
εντάχθηκαν στην Εθνική Αντίσταση, και μετά όσοι επέζησαν, 
άλλοι γύρισαν στη Σαλονίκη, και άλλοι ήρθαν στην Αθήνα. Η 
μνήμη όλων μας όμως είναι στη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί χάθη-
κε το κύτταρο του Σεφαραδίτικου Εβραϊσμού των Βαλκανίων. 
Δεν χάθηκαν όμως όλοι. Αυτοί που έμειναν, φρόντισαν να μείνει 
άσβεστη η μνήμη του. Αναβίωσαν και αναβιώνουν την εβραϊκή 
κουλτούρα της πόλης για να αναδείξουν τις ηθικές και πολιτιστι-
κές αξίες του Εβραϊσμού της Θεσσαλονίκης».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του προέδρου της Ι.Κ. 
Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, ο οποίος ύστερα από αναφορά σε 
προσωπικές του αναμνήσεις και εμπειρίες από τη φοιτητική του 
ζωή στη Θεσσαλονίκη, τόνισε τη σημασία της έννοιας «τσεντα-
κά» (εβρ. δικαιοσύνη) και πόσο σημαντική είναι η ενότητα με-

ταξύ των κοινοτήτων. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών 
επέδωσε στον πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης τιμητική πλακέτα 
αφιερωμένη στην Ι.Κ. Θεσσαλονίκης στην οποία αναγράφεται: 
«Κολ Ισραέλ αρεβίμ ζε λεζέ (Όλοι οι Εβραίοι βοηθούν ο ένας 
τον άλλο). Απονέμεται στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονί-
κης επί προεδρίας Δαυίδ Σαλτιέλ σε ένδειξη αδελφοσύνης και 
ενότητας».
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του πρέσβη του Ισραήλ κ. Αριέ 
Μέκελ, ο οποίος αναφερόμενος στον τόπο καταγωγής του, τη 
Χάιφα, επεσήμανε πως το λιμάνι της το έκτισαν Θεσσαλονικείς 
που μετανάστευσαν στο Ισραήλ, γεγονός που τον κάνει να την 
αναπολεί κάθε φορά που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη.
 Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ στην ομιλία 
του, ευχαρίστησε την Ι.Κ. Αθηνών για την πρωτοβουλία αυτή 
λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η έννοια του να τιμάται μια Κοινότητα 
είναι πολλαπλά συμβολική: Αποδεικνύει τους αδελφικούς δε-
σμούς που μας ενώνουν και μάς θυμίζει την ιστορία, τις παραδό-
σεις, την πολιτισμική συνεισφορά του Ελληνικού Εβραϊσμού. Σ΄ 
αυτούς τους τομείς οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μέσα από την 
μακραίωνη ιστορική διαδρομή, έχουμε πολλά και σημαντικά να 
επιδείξουμε. Επίσης, η βράβευση αναγνωρίζει και επιβραβεύει 
τη σύγχρονη δράση της Κοινότητας…

Σήμερα η Θεσσαλονίκη –αλλά και όλες οι Κοινότητες της Ελ-
λάδας- έχουν συνειδητοποιήσει πως το ζητούμενο δεν είναι 
μόνον ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων στα πλαίσια της πόλης 
μας γενικά, και της Κοινότητας ειδικότερα. Σήμερα ανάγκη είναι 
η αλληλοϋποστήριξη, η σύμπνοια, η συμπόνια, ο συνασπισμός 
δυνάμεων για ν’ αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Και είναι 
πραγματικά νέες –δεν είναι μόνο σχήμα λόγου. Μέχρι τώρα λέγα-
με ότι μας απειλούν η αφομοίωση και οι μικτοί γάμοι. Μακάρι να 
είχαμε μείνει μόνο σ΄ αυτό!». Στη συνέχεια ο κ. Σαλτιέλ τόνισε την 
ανάγκη όπως σε απάντηση των νέων προκλήσεων –οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτικών- απαιτείται ο Εβραϊσμός να ενεργεί 
ενωμένα και να ενισχύει τους μεταξύ των ομοθρήσκων δεσμούς.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τα αποκαλυπτήρια πλακέτας 
στην είσοδο της Συναγωγής Ετς Χαγίμ, με την οποία ανακη-
ρύσσεται η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ως «Μέγας 
Δωρητής».

Η Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από δεξιά η κα Α. Πίντο, ο κ. Μ. Μάισης, ο κ. Λ. Σεφιχά, ο κ. Μ. Μαγρί-
ζος, ο πρέσβης Α. Μέκελ, ο κ. Π. Παρέντε, ο κ. Δ. Σαλτιέλ, ο κ. Σ. Πα-
ρέντε και η κα Λ. Σαλτιέλ.

Στιγμιότυπο από την επίδοση της τιμητικής πλακέτας στον πρόεδρο 
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών.
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Ερικέτης Βίκτωρα Λεβή, ετών 91
– Μαρίκας Αβραάμ Λεβή, ετών 96
– Ραϋμόν-Σολομών Άντζελ, ετών 87

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνα-
τοι των:
– Έττυς Λιάου Σαλτιέλ, ετών 86
– Εσθήρ–Νίκης Γιουδά Κοέν, ετών 84

  ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας 
γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Λουκίας 
(Λούσης) Ηλία Κοέν, ετών 66.

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης μας ανακοινώθηκαν οι γεννή-
σεις των:
– Λέων, γιου της Αννέτας-Μιλένας Μόλχο 

και του Χαΐμ Αμάρ.

– Τζουλιέτ, κόρης της Ρουθ Δημητρίου και 
του Δαυίδ Σαλτιέλ.

– Σιμώνης, κόρης της Εφράτ και του Ηλία 
Αλτσέχ.

– Λίαμ-Άριελ, γιου της Λίζας Αελιών και 
του Avi Lavie.

– Αλίκης, κόρης της Αιμιλίας Μπακόλα και 
του Κωνσταντίνου Αντωνίου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτι-
κής Κοινότητας Λάρισας συγχαίρει ολό-
θερμα τον Ραφαήλ Φιλοσώφ, της Λίας και 
του Ηλία, που πήρε το πτυχίο του από το 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας και του εύχεται να έχει καλή συνέχεια 
στις μεταπτυχιακές σπουδές του και συ-
νεχή πρόοδο στη σταδιοδρομία και στη 
ζωή του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

 Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή 
σας και τη συμπαράστασή σας στο πέν-
θος μας για τον αγαπημένο μας θείο, ξά-
δερφο και σύντροφο Μάριο Μοδιάνο.

Μίκης, Χριστίνα, Μαριανίνα Μοδιάνο
Αλίκη, Αλμπέρτος, Μορρίς 

και Τζίνα Μοδιάνο
Εύη Παυλώφ

 Ευχαριστούμε με όλη μας την καρ-
διά όλους όσους συμμερίζονται τον πό-

νο μας και συμμετείχαν στο πένθος μας 
για τον χαμό της αγαπημένης μας μητέ-
ρας και γιαγιάς Μαρίκας Λεβή. Ελπίζου-
με ότι ο χρόνος θα απαλύνει τον πόνο 
της απώλειας και η συμπαράστασή σας 
θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δύ-
σκολες στιγμές.

Τα παιδιά Αννίτα & Ζακ
Μεγήρ & Λάουρα

Τα εγγόνια Λύντια & Δημήτρης
Ηλίας & Σαρίτα

Σάρα

 Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας 
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για το 
θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου και αδερφού Αβραάμ Άλβο. Ευχαρι-
στούμε επίσης όσους προσέφεραν δωρε-
ές υπέρ διαφόρων σκοπών.

Η σύζυγος Λουΐζα Άλβο
Η αδερφή Σαρίνα Κοέν

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την Εσ. Κοέν

 Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης συνήλθε έκτακτα στις 7.1.13 μόλις 
πληροφορήθηκε την απώλεια της

ΕΣΘΗΡ-ΝΙΚΗΣ ΚΟΕΝ

χήρας Λεών –Γιουδά Κοέν και μητρός του 
αντιπροέδρου της Επιτροπής Ακινήτων 
της Κοινότητας κ. Αλμπέρτου Κοέν.
Ο πρόεδρος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ σκιαγραφεί 
την προσωπικότητα της εκλιπούσης που 
υπήρξε υπόδειγμα Εβραίας συζύγου και 
μητέρας, αδαμαντίνου ήθους και χαρα-
κτήρα με συνέπεια να δημιουργήσει την 
οικογένεια που όλοι γνωρίζουμε. Το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο

Αποφασίζει:

1. Να παρακολουθήσει σύσσωμο την εκ-
φορά της αειμνήστου.

2. Να εκφράσει προς την οικογένεια της 
εκλιπούσης τα συλλυπητήριά του και 
την ολόθερμη συμμετοχή του στον πό-
νο της.

3. Δωρίζει στη μνήμη της 300 ευρώ στο 
Εβραϊκό Δημοτικό Σχολείο της Ι.Κ. Θεσ-
σαλονίκης.

4. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οι-
κογένεια της αειμνήστου και να δημο-
σιευθεί στον εβραϊκό Τύπο.

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Ο Γενικός Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ δΙΑΚΡΙΣΗ

Η δημοσιογράφος και κριτικός Τέχνης κα 
Άνχελα Μαρία Αρμπελάεθ, τιμήθηκε 
από τον Πρόεδρο της Κολομβίας, σε εκ-
δήλωση που έγινε στο Προεδρικό Μέγα-
ρο της Κολομβίας, ανάμεσα σε εκατό Κο-
λομβιανούς που ζουν και διαπρέπουν στη 
διασπορά, για την εκπομπή που επιμελεί-
ται με τίτλο «Από την Ελλάδα εδώ Θεσ-
σαλονίκη». Η εκπομπή μεταδίδεται από 
το ιντερνετικό ισπανικό ραδιόφωνο «Ρά-
διο Σεφαράντ» στα ισπανικά, τα ελληνι-
κά και τα λαντίνο και παρουσιάζει μνήμες 
μελών της εβραϊκής κοινότητας της Θεσ-
σαλονίκης, αλλά και της υπόλοιπης Ελ-
λάδας, θέματα επικαιρότητας και πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στον 
διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ χριστια-
νών και εβραίων στην Ελλάδα.

ΕΚδΡΟΜΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 65 
χρόνων από την ίδρυση του Κράτους του 
Ισραήλ (1948-2013), ο κ. Χαΐμ Ισχακής δι-
οργανώνει εκδρομή στη «Γη της Επαγγε-
λίας» και τους Αγίους Τόπους, από Μεγά-
λη Πέμπτη 2 Μαΐου έως την Πέμπτη του 
Πάσχα 9 Μαΐου 2013 (επτά διανυκτερεύ-
σεις). Το πρόγραμμα της εκδρομής περι-
λαμβάνει Καμπαλάτ Σσαμπάτ στο Τείχος 
των Δακρύων, επίσκεψη στο Γιαντ Βασέμ 
και στα ιερά προσκυνήματα Ιουδαϊσμού 
και Χριστιανισμού στην Ιερουσαλήμ και 
στην περιοχή της Γαλιλαίας, νυχτερινή ξε-
νάγηση «Jerusalem by Night» με επίσκε-
ψη στις υπόγειες σήραγγες κάτω από το 
Τείχος των Δακρύων, ανάβαση με τελε-
φερίκ στην Ακρόπολη της Μασάντα στην 
έρημο των Σοδόμων, κολύμπι-εμπειρία 
στη Νεκρά Θάλασσα, καθώς και ξεναγή-
σεις στα χωριά των Δρούζων, στην παρα-
θαλάσσια «Πόλη των Ιπποτών» Άκκο, στα 
Υψώματα του Γκολάν, και στα σημαντικό-
τερα αξιοθέατα του Τελ Αβίβ, της Γιάφας, 
της Χάιφας και της Ναζαρέτ.
Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισ-
σότερες λεπτομέρειες γι’ αυτή την εκ-
δρομή, παρακαλούνται να επικοινωνή-
σουν με τον κ. Χαΐμ Ισχακή στα τηλέφωνα 
6937/140.945 και 210/89.45.544. Η εκδρο-
μή είναι ανοιχτή σε όλους κι επειδή προ-
βλέπεται να συμμετάσχουν αρκετοί Χρι-
στιανοί φίλοι λόγω των αργιών του Πάσχα 
και του προσιτού κόστους, θα κρατηθεί 
σειρά προτεραιότητας.
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για την Ανεκτικότητα, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό 
τον περασμένο Νοέμβριο.
«Η Γερμανία θα φέρει ευθύνη εις το διηνεκές για τα εγκλήματα 
του Εθνικοσοσιαλισμού και κυρίως για το έγκλημα του Ολοκαυ-
τώματος», είπε στο μήνυμά της για την Ημέρα η Καγκελάριος 
της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ.
«Παρότι η σημερινή είναι Ημέρα θρήνου και περισυλλογής, είναι 
παράλληλα και καιρός για δράση», δήλωσε ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.
Ο Πάπας Βενέδικτος, κατά το κυριακάτικο διάγγελμά του στην 
Πλατεία Αγ. Πέτρου στο Βατικανό, προειδοποίησε την ανθρω-
πότητα «να επαγρυπνεί πάντα για την αποφυγή της επανάλη-
ψης των δολοφονικών εγκλημάτων του ρατσισμού», και έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στον εβραϊκό λαό «τον οποίο η τραγωδία 
έπληξε περισσότερο απ΄ όλους».
Το φετινό θέμα του ΟΗΕ «Η Διάσωση κατά τη διάρκεια του 
Ολοκαυτώματος: το Θάρρος του να Νοιάζεσαι» επιλέχθηκε ως 
φόρος τιμής σε όσους διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να σώ-
σουν Εβραίους και άλλους από σίγουρο θάνατο κάτω από τον 
ναζιστικό ζυγό. Όλοι τους είχαν κάτι κοινό: θάρρος, συμπόνια 
και ηθικές αρχές. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στο μήνυμά του 
ο γ.γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν: «Ας θυμηθούμε όλους τους αθώ-
ους ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους στο Ολοκαύτωμα. 
Ας γίνουν πηγή έμπνευσης όλοι αυτοί που είχαν το θάρρος να 
νοιαστούν, οι καθημερινοί άνθρωποι που με τις αξιοθαύμαστες 
πράξεις τους υπερασπίστηκαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το 
παράδειγμά τους μπορεί να μας βοηθήσει σήμερα να κτίσουμε 
έναν καλύτερο κόσμο».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στην ΕΛΛΑΔΑ

Από το 2004, οπότε η Ελληνική Βουλή ψήφισε νόμο ορίζοντας 
την 27η Ιανουαρίου ως την «Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων 
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος», τιμάται η 
Ημέρα Μνήμης με σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε 
διάφορες πόλεις της χώρας από τις κατά τόπους Περιφέρειες με 
τη συνεργασία των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων.
Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, όπως η θεματική βραδιά της Ελ-
ληνικής Τηλεόρασης με ντοκιμαντέρ, συνεντεύξεις ιστορικών 
αλλά και επιζώντων, κινηματογραφικές προβολές, το πρόγραμ-
μα δράσεων του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος με εκπαιδευτικά 
και διαδραστικά προγράμματα αλλά και εκθέσεις, η έκθεση 
ιστορικών τεκμηρίων του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 
ήταν ορισμένες από τις φετινές δραστηριότητες αφιερωμένες 
στο Ολοκαύτωμα.
Επίσημες τελετές έγιναν στα Ιωάννινα στις 26.1.13, στη Θεσ-
σαλονίκη την Κυριακή 27.1.13, στην Αθήνα στις 28.1.2012, στη 
Λάρισα, στις 29.1.13 και στο Βόλο στις 10.2.13. (Ρεπορτάζ για τις 
εκδηλώσεις στις διάφορες πόλεις θα δημοσιευτούν στο επόμενο 
τεύχος του εντύπου μας).

ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα ιδιαίτερο καθήκον αυτή την Ημέρα: 
Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων που χάθηκαν, 
κυρίως των Ελλήνων, και παράλληλα να αντιταχθούμε σθεναρά 
σε κάθε μορφή αντισημιτισμού και μίσους, καθώς και να αντλού-
με έμπνευση από τις γενναίες πράξεις πολλών Ελλήνων κατά τη 
διάρκεια του Ολοκαυτώματος…».
Το μήνυμα αναφέρει τα παραδείγματα ηρωικής στάσης των επί 
Κατοχής Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού, Μητροπολίτη 
Ζακύνθου και Μητροπολίτη Δημητριάδος, και καταλήγει τονίζο-
ντας: «…Το Ολοκαύτωμα μας θυμίζει ότι το ανείπωτο κακό μπο-
ρεί να υπάρξει. Για τους Εβραίους φίλους, για εμάς τους ίδιους και 
για όλη την ανθρωπότητα, δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε».

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΣΕ

Για μία ακόμη φορά αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 
14.12.12 δίκη των εκπροσώπων του Ελληνικού Εβραϊσμού και 
του ΕΠΣΕ. Νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της δίκης ορίστηκε 
η 22α Μαΐου 2013.
Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού κ.κ. Μωυσής Κωνστα-
ντίνης –τ. πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελ-
λάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), Βενιαμίν Αλμπάλας –πρόεδρος της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Αθηνών, Αβραάμ Ρεϊτάν –τ. γεν. γραμματέας Κ.Ι.Σ.Ε. 
και Λέων Γαβριηλίδης –τ. διευθυντής Κ.Ι.Σ.Ε., καθώς και οι εκπρό-
σωποι του ΕΠΣΕ Παναγιώτης Δημητράς και Άντρεα Γκίλμπερτ, 
μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον τους ο Κ. Πλεύρης, 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες για ψευδή καταμήνυ-
ση και συκοφαντική δυσφήμηση του τελευταίου. Υπενθυμίζεται 
ότι οι κατηγορίες αποδόθηκαν για τα όσα οι εκπρόσωποι του 
Εβραϊσμού είχαν καταθέσει ως μάρτυρες κατηγορίας στην αρ-
χική δίκη με κατηγορούμενο τον Κ. Πλεύρη για το αντισημιτικό 
βιβλίο του «Οι Εβραίοι – Όλη η Αλήθεια».

ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣτΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Ε. ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σχετικά με τη συμμετοχή της βουλευτού της Χρυσής Αυγής κας 
Ελένης Ζαρούλια στην Επιτροπή Ισότητας και κατά των Διακρί-
σεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (PACE), η Επιτροπή Κανονισμού της Συνέλευσης του 
ΣτΕ έδωσε τυπική έγκριση προκειμένου να συνεχίσει να συμμε-
τέχει στις εργασίες του σώματος, κρίνοντας ότι ο λόγος της είναι 
μεν αντίθετος με τις αρχές που υπερασπίζεται το ΣτΕ, αλλά για 
την ώρα δεν υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία αποπομπής.
Υπενθυμίζεται ότι το ΚΙΣΕ είχε θέσει το θέμα με επιστολές του, 
τόσο προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας της PACE, όσο 
και προς την πρόεδρο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 
PACE, αλλά και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

Μήνυμα του «Ιδρύματος 
της Ημέρας του ΟΧΙ» της Ουάσιγκτον

Συνέχεια από τη σελ. 1

 ενημέρωση ΚΙΣ
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Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ στο σκε-
πτικό της απόφασής της καταδίκασε τη ρητορική της Ελένης Ζα-
ρούλια καθώς και του Ούγγρου βουλευτή του κόμματος Jobbik 
Gaudi Nagy, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για «ρατσιστική και αντι-
σημιτική ρητορική» και των οποίων η αποπομπή ζητήθηκε από 
τριάντα και πλέον βουλευτές, μέλη της Συνέλευσης του ΣτΕ από 
πέντε διαφορετικές εθνικές αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων 
και από την ελληνική.
Όπως αναφέρεται, «ο Κανονισμός δεν καθιστά δυνατή την επιβολή 
κυρώσεων για πράξεις ή λέξεις, όταν αυτές παραβιάζουν σοβαρά 
και κατ΄ εξακολούθηση τις αρχές και τις αξίες που υπερασπίζεται 
το ΣτΕ». Στην ανακοίνωση του ΣτΕ αναφέρεται ότι η απόφαση 
της Επιτροπής «δεν μπορεί να ερμηνευτεί αμέσως ή εμμέσως ως 
στήριξη ή αναγνώριση δραστηριοτήτων, πεποιθήσεων, δράσεων 
ή πολιτικών θέσεων τις οποίες η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
ΣτΕ επίμονα αποκηρύσσει στα 63 έτη της λειτουργίας της». Και 
προτείνει την αναθεώρηση του Κανονισμού ώστε να μπορεί να 
τους αποπέμψει στο μέλλον.
Την ικανοποίησή τους για την απόφαση του ΣτΕ εξέφρασαν με 
δηλώσεις τους στον Τύπο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η εκπρόσωπος 
του ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Ευρωπαϊκό Αντιρατσιστικό Κίνημα (EGAM), που εδρεύει στο 
Παρίσι, διοργάνωσε στις 15.12.2012 σιωπηρή αντιρατσιστική 
πορεία διαμαρτυρίας που έγινε στην Αθήνα, από την Βουλή των 
Ελλήνων έως την Ακρόπολη. Στην πορεία συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι από 20 χώρες της Ευρώπης, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι 
φορέων, ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίων, συγγραφείς 

και άλλοι. Στόχος της δι-
αμαρτυρίας ήταν η συ-
σπείρωση των κατοίκων 
της Ευρώπης ενάντια στο 
ρατσισμό, το νεοναζισμό 
και τον αντισημιτισμό.
Την πρωτοβουλία υιοθέ-
τησαν τα κόμματα του 
ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ, του 
ΣΥΡΙΖΑ, των ΟΙΚΟΛΟ-
ΓΩΝ, της ΔΡΑΣΗΣ, καθώς 

επίσης η ΚΕΔΕ. Κρατώντας ένα τεράστιο πανώ με το σύνθημα «Η 
Ευρώπη ενάντια στον νεοναζισμό», ηγήθηκαν της πορείας, εκ 
μέρους του ΠΑΣΟΚ η ευρωβουλευτής κα Συλβάνα Ράπτη, ο βου-
λευτής κ. Κώστας Τριαντάφυλλος, ο γραμματέας Επικοινωνίας κ. 
Δημήτρης Καρύδης, εκ μέρους της ΔΗΜΑΡ οι βουλευτές κυρίες 
Μαρία Ρεπούση και Μαρία Γιαννακάκη (φωτογραφία), επίσης ο 
δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, καθώς και ο πρόεδρος 
του EGAM κ. Μπέντζαμιν Αμπτάν.
Το EGAM είχε ξεκινήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά του 
νεοναζισμού, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού με σχετικό 
κείμενο, το οποίο προσυπέγραψαν προσωπικότητες απ΄ όλη 

την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο νομπελίστας Ντάριο Φο και 
ο φιλόσοφος Ανρί Λεβί.
Ο πρόεδρος του EGAM κ. Μπέντζαμιν Αμπτάν κατά την επίσκεψή 
του στην Αθήνα συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη 
Σαμαρά στον οποίο έθεσε το θέμα της συμμετοχής της κας Ζα-
ρούλια στην Επιτροπή Ισότητας του ΣτΕ.

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΚΟΜΜΑ JOBBIK

Στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, ο βουλευτής Μάρτον 
Γκιονγκιόζι του νεοναζιστικού ουγγρικού κόμματος Jobbik (που 
είναι το τρίτο κόμμα στη χώρα) πρότεινε να καταρτιστούν κατά-
λογοι με τους Εβραίους της Ουγγαρίας.
Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο αντιδρώντας στις ακραίες 
αντισημιτικές και ρατσιστικές απόψεις του Jobbik, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να συνυπογραφεί κείμενο καταδίκης από μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και από επιφανείς προσωπι-
κότητες της Ευρώπης. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η 
καταδίκη του αντισημιτικού και ρατσιστικού λόγου του κόμματος 
Jobbik και η έκκληση στις ουγγρικές Αρχές για λήψη μέτρων.
Τελικά, το κείμενο συνυπέγραψαν 150 και πλέον ευρωβουλευτές 
και βουλευτές, μεταξύ των οποίων και τρεις Έλληνες ευρωβου-
λευτές, η κα Ρόδη Κράτσα, η κα Χρυσούλα Παλιαδέλη και ο κ. 
Γεώργιος Παπανικολάου. Το ψήφισμα εστάλη στον πρόεδρο, τον 
πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας.

  Άμεση αντίδραση του Ουγγρικού Κοινοβουλίου 
με νομοθετικό έργο

Σε συνέχεια της δημόσιας κατακραυγής για τις αντισημιτικές δη-
λώσεις του Ούγγρου βουλευτή, το Κοινοβούλιο της χώρας ψή-
φισε τροπολογία για την τιμωρία των πολιτικών που εκφράζουν 
«προσβλητικό – υβριστικό λόγο».
Η νομοθετική ρύθμιση -που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο της 
Ουγγαρίας στις 17.12.12- προβλέπει για πολιτικούς ή άλλους 
ομιλητές που απευθύνονται στη Bουλή χρησιμοποιώντας προ-
σβλητικό λόγο, ποινή προστίμου και απομάκρυνση από το χώρο 
του Κοινοβουλίου, όπως ανακοίνωσε το ουγγρικό πρακτορείο 
ειδήσεων ΜΤΙ.
Τον περασμένο μήνα ο βουλευτής του κόμματος Jobbik, Marton 
Gyongyosi δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα να καταγραφούν τα άτομα 
εβραϊκής καταγωγής που ζουν στην Ουγγαρία καθώς αποτελούν 
απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας».
Η δήλωση αυτή προκάλεσε τη διεθνή καταδίκη, αλλά και την 
έντονη αντίδραση του Ούγγρου πρωθυπουργού Viktor Orban.
Επίσης ώθησε τον υφυπουργό Aνάπτυξης Janos Fonagy να 
απευθυνθεί το σώμα της Βουλής λέγοντας: «Η μητέρα μου και 
ο πατέρας μου ήταν Εβραίοι, το ίδιο και εγώ, είτε σας αρέσει, 
είτε όχι». Και προειδοποίησε τους βουλευτές του Jobbik ότι «η 
ιστορία θα κρίνει την επιλογή τους να στοχοποιήσουν τον ίδιο 
και τους Εβραίους». Επαναλαμβανόμενες αντισημιτικές αναφορές 
από πολιτικούς του Jobbik, όπως του Μ. Gyongyosi και της Krisztina 
Morvai, που κάλεσαν τους «φιλελεύθερους μπολσεβίκους σιωνι-

 ενημέρωση ΚΙΣ



6

Τα Νέα μας Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013

 ενημέρωση ΚΙΣ
στές να βρουν ένα μέρος να κρυφτούν», ώθησαν την διεθνή οργά-
νωση ADL να χαρακτηρίσει το υπερεθνικιστικό κόμμα Jobbik ως 
«ανοιχτά αντισημιτικό».
Όπως αναφέρει η είδηση του MTI, η νομοθετική ρύθμιση δίνει 
το δικαίωμα στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Βουλής 
να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση από το χώρο πολιτικών 
που χρησιμοποιούν προσβλητικό λόγο και εντός 5 ημερών να 
επιβάλλουν ποινή προστίμου. Ο όρος «προσβλητικός λόγος» 
διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνει αναφορές που «υποθάλπουν 
το κύρος του Κοινοβουλίου, προσβάλλουν ένα άτομο ή ομάδα 
ατόμων και κυρίως κοινότητες εθνικές, θρησκευτικές, εθνοτικές 
και διαταράσσουν το Κοινοβούλιο».
Η τροπολογία ψηφίστηκε με 262 ψήφους υπέρ, 47 κατά (όσες 
και οι έδρες του Jobbik) και 48 αποχές.

(JTA, 19.12.12)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε. ΦΡΑΝΚΟ 
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Την 1η Δεκεμβρίου 2012, ο Δήμος Καστοριάς για να τιμήσει τη συγ-
γραφέα κα Εσθήρ Φράνκο, η οποία κατάγεται από την Καστοριά, 
διοργάνωσε εκδήλωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου για την παρουσίαση του βιβλίου της «Το Παιχνίδι των 
ρόλων και η δεύτερη γενιά του Ολοκαυτώματος» (φωτογραφία).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μίλησαν για το βιβλίο και 
τη συγγραφέα ο δικηγόρος κ. Αναστάσιος Καρβουνίδης, ο επι-
στημονικός συνεργάτης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κ. Αλβανός 
Ραϋμόνδος, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Νίκος Ζάϊκος 
και ο έφορος του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης Δρ. Ευάγγε-
λος Χεκίμογλου.
Στην εκδήλωση το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο 
κ. Μώρις Μαγρίζο, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε 
στην ιδιαίτερη σημασία και τους συμβολισμούς που έχει το βι-
βλίο τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Η Εσθήρ Φράκνο, μέσα από 
την προσωπική της αναζήτηση, μας δίνει ένα σπάνιο για την 
ελληνική βιβλιογραφία ντοκουμέντο: προσεγγίζει τα δύσκολα 
ζητήματα που κλήθηκαν να επιλύσουν οι επιζήσαντες Εβραίοι 
και η δεύτερη γενιά του Ολοκαυτώματος: ζητήματα ταυτότητας, 
συνείδησης, αποδοχής. Παράλληλα, θίγει τα μεγάλα θέματα του 
αντισημιτισμού, της συλλογικής μνήμης, της συλλογικής ευθύνης 
και της κοινωνικής ενσωμάτωσης ή απόρριψης».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Στις 11, 12 & 18 Νοεμβρίου 2012, η Οργάνωση CHI- Circle for 
Hellas & Israel, που εδρεύει στις ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Μου-
σείο Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ιλινόις διορ-
γάνωσε στο Σικάγο, σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στη Μνήμη 
των Ελλήνων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Οι εκδηλώ-
σεις διοργανώθηκαν με την αιγίδα των προξενείων της Ελλάδας 
και του Ισραήλ, καθώς και άλλων εβραϊκών οργανώσεων των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα στις 11.11.12 έγινε εκδήλωση στο Μουσείο Ολο-
καυτώματος αφιερωμένη στα θύματα του Ολοκαυτώματος, 
καθώς και σε όσους διέσωσαν Εβραίους κατά τη διάρκεια της 
Ναζιστικής Κατοχής. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός στην εκδήλωση 
εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν 
Αλμπάλα, ο οποίος στην ομιλία του ευχαρίστησε τους διοργα-
νωτές για την πρωτοβουλία και αναφέρθηκε στην περίοδο της 
Γερμανικής Κατοχής και τον διωγμό των Εβραίων της Αθήνας και 
στη συμβολή του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, καθώς και από 
τον τ. πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Μωυσή Κωνσταντίνη, ο οποίος στην 
ομιλία του αναφέρθηκε στην ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλο-
νίκης και παρουσίασε την πορεία τους μέσα στο χρόνο.
Ακολούθησε στις 12.11.12 Συμπόσιο στο Levine Hillel Center στο 
Σικάγο, με τίτλο «Η Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων: παρελθόν, 
παρόν και μέλλον». Στο Συμπόσιο μετείχαν και έκαναν ομιλίες 
ο κ. Αλμπάλας με θέμα «Η ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Αθηνών. Παρελθόν και Παρόν» και ο κ. Κωνσταντίνης με θέμα 
«Το τραγικό τέλος της εβραϊκής Κοινότητας της Κρήτης», ο δη-
μοσιογράφος κ. Ζαν Κοέν, ο οποίος μίλησε για την εξέγερση στο 
στρατόπεδο του Άουσβιτς και η Δρ. Νάννο Μαρινάτος, η οποία 
αναφέρθηκε στον πατέρα της Δρ. Σπυρίδωνα Μαρινάτο, ο οποί-
ος ήταν ένας διακεκριμένος αρχαιολόγος της Ελλάδας.
Τέλος, στις 18.11.12, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων 
από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, η 
Μακεδονική Κοινότητα του Σικάγο «Μακεδονία», σε συνεργασία 
με την Παν-μακεδονική Ένωση και το Προξενείο της Ελλάδας 
διο ργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη στην Θεσσαλονίκη με τίτ-
λο «Η Θεσσαλονίκη ανά τους αιώνες».
Για την παρουσίαση αυτών των δραστηριοτήτων, η Οργάνωση CHI 
κυκλοφόρησε έντυπο με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το οποίο 
περιελάμβανε μήνυμα του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.

Το πάνελ των ομιλητών. Από δεξιά διακρίνονται ο κ. Β. Αλμπάλας, ο κ. 
Μ. Κωνσταντίνης, ο κ. Ζ. Κοέν και η κα Ν. Μαρινάτος.



7

Τα Νέα μαςΙανουάριος - Φεβρουάριος 2013

ΑΘΗΝΑ
Ομιλία στο Αμβούργο 

για την ιστορία της Ι.Κ. Αθηνών

Στις 18.11.12, ύστερα από πρόσκληση της Ισραηλιτικής Κοινότη-
τας του Αμβούργου και του Ιδρύματος Ajzenstejn, ο πρόεδρος 
της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας έδωσε στο Πνευματικό Κέ-
ντρο της Κοινότητας του Αμβούργου, που φιλοξενείται στο Εβρα-
ϊκό Σχολείο της Κοινότητας, ομιλία με τίτλο «Η Ισραηλιτική Κοινό-
τητα Αθηνών. Παρελθόν και Παρόν».
Η ομιλία έγινε στα αγγλικά, εμπλουτίστηκε με προβολή διαφα-
νειών και επικεντρώθηκε, ύστερα από επιθυμία των οργανωτών, 
στην παρούσα οικονομική κρίση με τις παράλληλες πολιτικές εξε-
λίξεις που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις 
που έχουν στην Εβραϊκή Κοινότητα της Ελλάδος.
Στο τέλος της ομιλίας έγιναν ερωτήσεις και συζήτηση για το πώς 
η Εβραϊκή Κοινότητα της Αθήνας αντιμετωπίζει αυτές τις πρω-
τόγνωρες και δύσκολες συνθήκες και πώς εξακολουθούν όλες οι 
δραστηριότητες να γίνονται σχεδόν όπως και στο παρελθόν, δη-
λαδή με επιτυχία και ποιότητα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Σχολείο της Ι.Κ. Αθηνών. Προβλήθη-
καν διαφάνειες από τη ζωή του και τους στόχους του. Σημειώθηκε 
ιδιαίτερα ότι το ποσοστό 70-75% του συνόλου των παιδιών μας 
που φοιτούν στο Εβραϊκό Σχολείο της Αθήνας, μιας μεγαλούπο-
λης, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και πρωτιά μεταξύ των Εβρα-
ϊκών Σχολείων της Ευρώπης.
Στο τέλος της εκδήλωσης η Andrea και ο Daniel Ejzenstejn, εκ μέ-
ρους του Ιδρύματος Ejzenstejn το οποίο ίδρυσαν και διαχειρίζο-
νται, ανήγγειλαν προσφορά 3.000€ για το 2013 για υποτροφίες 1-2 
μαθητών του Σχολείου μας που έχουν ανάγκη βοήθειας.

ΛΑΡΙΣΑ
Εκδηλώσεις στην Ι.Κ. Λάρισας

Την πρώτη και την τελευταία μέρα του Χανουκά, το Πνευματικό 
Κέντρο της Κοινότητας Λάρισας γέμισε κόσμο, φως και νοήματα, 
με αφορμή δύο λαμπρές εκδηλώσεις:

Εορτασμός του Χανουκά

Το απόγευμα του Σαββάτου 8 Δεκεμβρίου 2012, οι κυρίες της 
WIZO και AVIV, θεματοφύλακες των παραδόσεών μας, κάλεσαν 
τα μέλη της Κοινότητας στην καθιερωμένη εκδήλωση, που ετοι-
μάζουν κάθε χρόνο, για να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε μα-
ζί το θαύμα της γιορτής του φωτός. Η πρόεδρος της WIZO, κα 
Στέλλα Φελλούς, απηύθυνε ένα ζεστό καλωσόρισμα και ο Ραβί-
νος, κ. Ηλίας Σαμπετάι, άναψε το πρώτο κεράκι στη χανουκιγιά 
και αναφέρθηκε με λίγα λόγια στο νόημα της γιορτής των εγκαι-
νίων του ναού. Έπειτα, όπως έχει γίνει πια παράδοση στην Κοι-
νότητά μας, τα χαρούμενα γεγονότα που έζησε κάθε εβραϊκό 
σπίτι τη χρονιά που πέρασε, αναφέρθηκαν ένα - ένα και γιορ-
τάστηκαν ξανά από όλα τα μέλη της Κοινότητας. Οι μαθήτριες 
του Γυμνασίου, Ντόρα Φρανσέ και Δανάη Μαυρογιάννη-Νεγρή, 
μας θύμισαν γάμους, αρραβώνες, γεννήσεις, πτυχία, μαθητικές 

διακρίσεις, επαγγελματι-
κές επιτυχίες… Κάθε χαρά 
και ένα κεράκι στις χανου-
κιγιώτ που ήταν στημένες 
στο κέντρο, κάθε κεράκι 
και μια ευχή από τις κυρίες 
που το άναβαν, κάθε ευχή 
και ένα ζεστό χειροκρότη-
μα από όλους! Όλη η Κοινό-
τητα μια μεγάλη αγαπημέ-
νη οικογένεια… Στη συνέχεια «ανέλαβαν δράση» η Αμορά Ρίφκα 
Βαρούχ και τα παιδιά της Κοινότητας (φωτογραφία). Οι μαθητές 
του σχολείου, με ποιήματα και πρωτότυπα διασκεδαστικά σκε-
τσάκια, πρόσφεραν χαρά και πολύ γέλιο, ενώ τα μεγαλύτερα παι-
διά του Γυμνασίου και Λυκείου μετέδωσαν τη συγκίνηση και τα 
υψηλά νοήματα της γιορτής, διαβάζοντας πολύ όμορφες ιστο-
ρίες σχετικές με το Χανουκά. Από την εκδήλωση δεν θα μπορού-
σαν βέβαια να λείψουν τα δωράκια, που τα παιδιά με τόση αγω-
νία περιμένουν και προσφέρθηκαν, όπως κάθε χρόνο, από την 
Κοινότητα, καθώς και οι παραδοσιακοί λουκουμάδες, που άφη-
σαν –κυριολεκτικά!- την πιο γλυκιά γεύση από τη γιορτή αυτή.

Εκδήλωση προς τιμήν της Ρίτας Μωυσή
Το επόμενο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012, η Λέσχη υποδέχτηκε 
και πάλι τα μέλη της Κοινότητας, αλλά και πολλούς καλεσμένους, 
στην εκδήλωση που ετοίμασε το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επι-
τροπή Πνευματικής Δράσης, για να τιμηθεί η κυρία Ρίτα Μωυσή, 
για την πολυετή και αξιόλογη προσφορά της στο κοινοτικό έργο. 
Καθώς η εκδήλωση συνέπεσε με την τελευταία μέρα της γιορτής 
του Χανουκά, άρχισε με το άναμμα των κεριών της χανουκιγιά 
από τον Ραβίνο κ. Ηλία Σαμπετάι. Αμέσως μετά πήρε τον λόγο ο 
πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μώρις Μαγρίζος, που με πολύ ζε-
στά λόγια σκιαγράφησε την προσωπικότητα της τιμώμενης και 
παρουσίασε τη συνεχή προσφορά της στα κοινοτικά δρώμενα, 
για πάνω από μια εικοσαετία. Μίλησε για την συνεπή και συγκρο-
τημένη παρουσία της στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εργα-
τικότητα και τη δημιουργικότητά της στην Επιτροπή Πνευματι-
κής Δράσης, για την αγάπη και την αφοσίωσή της στη WIZO, για 
το αστείρευτο ενδιαφέρον της για τα μέλη της Κοινότητας, για 
το χάρισμά της στον λόγο, για τον επαγγελματισμό με τον οποίο 

 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Η τιμώμενη κα Ρίτα Μωυσή με τον πρόεδρο της Ι.Κ. Λάρισας κ. Μ. Μαγρίζο.
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επιμελήθηκε όλα τα βιβλία του συζύγου της, για τη συμμετοχή 
της στην Επιτροπή Συναγωγής, θυμίζοντας παράλληλα τις διά-
φορες εκδηλώσεις και κοινοτικές δραστηριότητες που φέρουν 
τη σφραγίδα της Ρίτας. Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μαγρίζος 
υπογράμμισε ότι η σημασία αυτής της τιμητικής εκδήλωσης δεν 
είναι μόνον η έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς και του έρ-
γου, αλλά κυρίως η ευκαιρία που μας δίνει να τονίσουμε την αξία 
του εθελοντισμού. Στη συνέχεια προβλήθηκε μια εικοσάλεπτη 
ταινία με φωτογραφίες και βίντεο από τη ζωή και την κοινοτική 
δράση της Ρίτας Μωυσή. Συγκινητική ήταν η ομιλία της 16χρο-
νης εγγονής της Ρίτας Μωυσή, Ερίνας, που με πολλή αγάπη και 
χιούμορ απαρίθμησε τις αρετές της νόνας της. Τέλος, στο βή-
μα ανέβηκε η ίδια η τιμώμενη, που παρέλαβε από τον πρόεδρο 
της Κοινότητας τιμητική πλακέτα, καθώς και ένα δώρο από τον 
εκπρόσωπο της Κοινότητας Βόλου κ. Μιχάλη Σαμπεθάι. Φανε-
ρά συγκινημένη από τα όσα ακούστηκαν για το πρόσωπό της, 
η κα Μωυσή ευχαρίστησε το Δ.Σ. της Κοινότητας, όσους εργά-
στηκαν για την εκδήλωση και όλους τους παρευρισκόμενους, 
ενώ δεν παρέλειψε να στείλει τη σκέψη της στον αείμνηστο σύ-
ζυγό της Εσδρά Μωυσή, τον οποίο περιέγραψε και σαν μέντορά 
της στην αγάπη και φροντίδα για την Κοινότητα. Αναφερόμε-
νη στη διαδρομή της στην υπηρεσία της Κοινότητας, είπε πως 
ήταν γεμάτη έντονες συγκινήσεις και ότι θεωρεί τον εαυτό της 
τυχερό που αφιέρωσε στην κοινότητά της χρόνο και ό,τι καλύ-
τερο διέθετε, θεωρώντας την ως μια μεγάλη αξία. Κλείνοντας η 
κα Μωυσή προέτρεψε τους νέους να πλαισιώσουν ενεργά την 
Κοινότητα, με συνέπεια, αγάπη και νέα ιδανικά. Την εκδήλωση 
έκλεισε η συντονίστριά της, κα Νινέτα Φάις, διαβάζοντας ένα 
ποίημά της αφιερωμένο στην τιμώμενη της βραδιάς.

ΒΟΛΟΣ

Τελετή Μπαρ Μιτσβά

Στις 16.12.12 έγινε στη Συναγωγή Βόλου το Μπαρ Μιτσβά του Λε-
ονάρντο, γιου της Έφης Αμπουάφ & του Αλμπέρτου Κοέν.
Για τα μέλη της Κοινότητάς μας, αυτή η ημέρα ήταν σημαντική 
και ταυτόχρονα γιορτινή, γιατί σπάνια έχουμε τη χαρά να γίνο-
νται παρόμοιες εκδηλώσεις, αλλά κυρίως γιατί παρευρεθήκαμε 
στην ενηλικίωση ενός δικού μας αγαπητού αγοριού.

Στην κατάμεστη Συ-
ναγωγή παραβρέ-
θηκαν όλα τα μέλη 
της Κοινότητάς μας, 
καθώς και φίλοι της 
οικογένειας και του 
Λεονάρντο, που ήρ-
θαν στο Βόλο από 
άλλες Εβραϊκές Κοι-
νότητες της Ελλά-
δος και κυρίως από 
την Λάρισα, τον τό-

πο καταγωγής της μητέρας του Λεονάρντο.
Την τελετή του Μπάρ Μιτσβά τέλεσε ο Ραβίνος Λάρισας, κ. Ηλίας 

Σαμπεθάι, συνεπικουρούμενος από τον κ. Μάκη Μωυσή. Ο Ραβίνος 
αναφέρθηκε στη σημασία της ενηλικίωσης, τονίζοντας τα δικαιώ-
ματα του Λεονάρντο, αλλά και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.
Ο Λεονάρντο διάβασε μέρος της “Περασά” και στη συνέχεια στην 
συγκινητική του ομιλία, αφού ευχαρίστησε τους γονείς του, τον 
Ραβίνο και όλους όσους ήταν κοντά του στα παιδικά του χρόνια, 
ανέφερε ότι γνωρίζει τις νέες ευθύνες του και νοιώθει απόλυτα 
έτοιμος να τις αναλάβει.
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών στην ομιλία του 
αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Λεονάρντο, τον οποίον 
περιέγραψε ως ένα χαμογελαστό παιδί που πάντα συμμετείχε 
στις εκδηλώσεις της Κοινότητας και επάξια κέρδισε την αγάπη 
και την εκτίμηση όλων των μελών και συνεχάρη τους γονείς του 
για την διαπαιδαγώγησή του. Στη συνέχεια του επέδωσε το δώ-
ρο της Κοινότητας απευθύνοντας τις θερμότερες ευχές του Δ.Σ.
Μετά τη λήξη της τελετής ακολούθησε μικρή δεξίωση στο Κοι-
νοτικό Κέντρο.

Παρουσίαση του βιβλίου
«Ο Γερμανός πρόξενος του Βόλου 

 Έλμουτ Σέφελ. Ένας αληθινός θρύλος»

Στις 8.12.2012, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 
130 χρόνων παρουσίας του Προξενείου της Γερμανίας στο Βόλο, 
έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή κ. Δημήτρη Μπε-
νέκου, με τίτλο «Ο Γερμανός πρόξενος του Βόλου Ελμουτ Σέφελ. 
Ένας αληθινός θρύλος».
Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του Μεταξουργείου και ξεκίνησε 
με τους χαιρετισμούς του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα κ. Βόλ-
φγκανγκ Ντόλτ, του δημάρχου Βόλου κ. Παναγιώτη Σκοτινιώτη 
και του προξένου της Γερμανίας στο Βόλο κ. Γεωργίου Παπαρίζου.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τους καθηγητές δρα Μιχ. Ζου-
μπουλάκη, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κα Αννί-
τα Πρασσά, διευθύντρια των Γεν. Αρχείων του Κράτους στο Βόλο 
και τον κ. Νεοκλή Παναγή, συνέταιρο στην ομώνυμη επιχείρηση 
Σέφελ του Βόλου.
Ο επίτιμος πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Ραφαήλ Φρεζής, σε σύντο-
μη ομιλία του αναφέρθηκε στη «σωτήρια» πληροφορία του Ε. Σέ-
φελ, μέσω του Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιωακείμ «Οι εβραίοι να 
φύγουν το γρηγορότερο για να μην συλληφθούν από τους Γερ-
μανούς». Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προβλήθηκαν σχε-
τικές διαφάνειες. Τη βιβλιοπαρουσίαση συντόνισε η δημοσιογρά-
φος κα Ροσσάνα Πώποτα.
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Ο Λεονάρντο 
Κοέν 
με τον 
Ραβίνο 
Λάρισας 
κ. Ηλία 
Σαμπεθάι.


